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เป้าหมาย และตวัช้ีวดัของแผนงานสือ่ศิลปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ ปี 2561 

เกิดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
และวิถีสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นต้นแบบ
ในการขับเคลื่อนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

งานบูรณาการเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 10 ปี 
สสส.  

เกิดการพัฒนาหรือขับเคลื่อนนโยบายในระดับชาติ
หรือระดับท้องถิ่น 

พัฒนาเครื่องมือที่ได้จากกระบวนการ
จัดการความรู้ที่สามารถน าไป
ยกระดับและขยายผลการท างาน 

พื้นที่ต้นแบบระบบ
นิเวศน์การสื่อสารเพื่อ
สุขภาวะที่พัฒนาเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

ปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด 

เกิดการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ 
และ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อ
และวิถีสุขภาวะทางปัญญา  
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กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

ทักษะรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ 
ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะรู้เท่าทันตนและสะท้อนความคิด 



พฒันาขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นพลเมือง 
นักส่ือสารสร้างสรรคส์ขุภาวะ (Creative Health Communicator)  

อนัน าไปสู่วิถีชีวิตสขุภาวะและการเติบโตทางปัญญา  

  ทักษะ รู้เท่าทันสื่อ  

  (Media, Information &     

  Digital Literacy - MIDL) 

ทักษะฉลาดรู้ทางสุขภาวะ  

(Health Literacy)  
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ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media, Information & Digital Literacy - MIDL) 
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คือ การอา่นสือ่ใหอ้อก เพื่อพฒันาทกัษะในการเขา้ถงึสือ่ การวเิคราะหส์ือ่ 

การตคีวามเน้ือหาของสือ่ การประเมินค่าและเขา้ใจผลกระทบของสือ่และ

สามารถใชส้ือ่ใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้ซ่ึงเป็นกระบวนการในการพฒันาศกัยภาพ

ทางความคดิ เพื่อเป็นการป้องกนัตวัเองจากผลกระทบในดา้นลบจากสือ่ได ้

เป็นอย่างดี  

การรู้เท่าทันสื่อ  

การขบัเคลื่อนกระบวนการน้ี มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อเยาวชนซ่ึงใช้

ชีวติประจ าวนัในการเปิดรบัสือ่ประเภทต่างๆ รวมถงึสือ่ใหม่อยา่งสือ่ออนไลน ์

ที่ใชร้ะยะเวลามากกว่ากจิวตัรประจ าวนัอืน่ๆ  
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การรูเ้ท่าทนัสือ่  

คอื การที่เราไม่หลงเช่ือเน้ือหาที่ไดอ้า่น ไดย้นิ ไดฟ้งั  

แต่สามารถคดิ วเิคราะห ์สงสยั และรูจ้กัต ัง้ค าถามว่า  

สิง่นั้นจรงิหรอืไม่จรงิ ใครเป็นคนใหข้อ้มูล  

เขาตอ้งการสือ่อะไร หรอืมีจุดมุ่งหมาย แอบแฝงหรอืไม่ ?? 
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 สื่อทั้งหมดมีผู้สร้าง  
 สื่อสร้างภาพความจริง  
 สื่อคือธุรกิจ 
 สื่อส่งสารเชิงอุดมการณ์และค่านิยม 
 สื่อแสดงนัยทางสังคมและการเมือง 
 แต่ละสื่อ มีรูปแบบ แบบแผน  และสุนทรียภาพในตนเอง 
 การรู้เท่าทันสื่อเป็นพลังอ านาจ ที่น ามาสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
      ทีม่ากขึ้นและเพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสาร  

ลกัษณะส าคญัของสือ่  
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วิเคราะห์ 
 

สื่อ 

ประเมิน  ค่าสื่อ 
  

  

การใช้สื่อ  ให้เกิด  ประโยชน์ 

การ 
เปิด 

 
 

การ 
รับสื่อ การ  เข้าใจสื่อ 

5 องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ  

เอ๊ะ 

อุ๊ย 

โอ๊ะโอ๋ 

อี ๋

อ๋อ 
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5 องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ  

1. “เอ๊ะ” อย่าพึ่งเชื่อสื่อทันทีท่ีดู  เอ๊ะก่อน อย่าเพิ่งเชื่อสื่อ ต้องสงสัย
และต้ังค าถามสงสัยและคิดวิเคราะห์หาค าตอบ 
การเปิดรับสื่อ ประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา เมื่อเปิดรับแล้ว
สมองจะสั่งการให้คิดและปรงุแต่งใหเ้กิดอารมณ์ต่างๆ ตามมา การรับรู้อารมณ์
ตนเองจึงเป็นสิง่ส าคัญที่ต้องแยกความคดิและอารมณ์ออกจากกัน และความคิด
จะท าให้เรารับรู้ความจริงว่า “อะไรเป็นสิ่งที่สื่อสรา้งขึ้น” 

ประกอบด้วย 

2. “อุ๊ย” รู้ไว้เสมอว่าสื่อไม่มีความบังเอิญ  อุ๊ยแล้วอย่าเพิ่งชอบ ต้องรู้ทัน
ว่าสื่อจงใจให้เราชอบ สนุก เศร้า หรือคล้อยตามด้วยอารมณ์แบบใดแบบหนึ่ง 
การวิเคราะห์สื่อ  แยกแยะองค์ประกอบในการน าเสนอของสื่อว่ามี
วัตถุประสงค์อะไร 
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5 องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ  ประกอบด้วย 

3. “โอ๊ะโอ”๋ สื่อมีกลวิธีต่างๆ ท าให้จดจ าและเข้าใจตามที่สื่อ
ต้องการ อย่าเพิ่งโอ๊ะโอ๋ เพราะรู้สึกว่าถูกดึงดูดใจ สื่อมักใช้เทคนิคหลาก
รูปแบบเพื่อดึงดูดใจให้จดจ า เช่น ใช้การ์ตูน สนุก ๆ หรือคนที่เราชื่น
ชอบมาน าเสนอ 
 

การเข้าใจสื่อ  ตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อท าความเข้าใจ
ในสิ่งที่สื่อน าเสนอ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกัน 
ตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ พื้นฐานการศึกษา 
คุณสมบัติในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่
เท่ากันมาก่อน 



14 

5 องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ  ประกอบด้วย 

4. “อี”๋ เจตนาของสื่อ คือ แอบแฝงผลประโยชน์บางอย่าง
เสมอ อี๋ เพราะแอบปลูกฝังค่านิยมบางอย่าง หรือสร้างทัศนคติอื่นใดๆ
แฝงมากับสื่อ ท าให้เราอยากดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซื้อสินค้าตามฮีโร่ ดารา 
นักแสดง หรือเชื่อว่าสินค้า/บริการของเขาดี น่าซ้ือน่าใช้ 
 

การประเมินค่าสื่อ หลังการวิเคราะห์และท าความเข้าใจสื่อแล้ว 
เราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อน าเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อย
เพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา วิธีน าเสนอ เทคนิคท่ีใช้ เป็นต้น 
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5 องค์ประกอบการรู้เท่าทนัส่ือ  ประกอบด้วย 

5. “อ๋อ” รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุผลที่ต่างกัน  
อ๋อ จะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลที่
ต่างกัน ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ และรู้จักประยุกต์ใช้สื่อให้เหมาะสม 
 

การใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ แม้เราจะสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ 
และประเมินค่าสื่อได้ แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ จึง
จ าเป็นต้องน าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ เลือกรับสื่อเป็น 
สามารถส่งสารต่อได้ มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้ 



 วิเคราะห์โฆษณาจากสื่อและช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดรับ 
 วิเคราะห์ข่าวสารที่เป็นกระแสจากข่าวออนไลน์ในรอบ

สัปดาห ์
 วิเคราะห์จากกิจกรรมอ่านฉลาก หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของ

ขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม น้ าชาเขียว 
 ส ารวจปัจจัยเสี่ยงจากร้านค้า รอบสถานศึกษา รอบชุมชน 
 ส ารวจกิจกรรมการสื่อสาร กิจกรรมการตลาดของสินค้า

หรือบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน 
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